TJ ŠACHY POVRLY POŘÁDAJÍ 1. TURNAJ V RÁMCI XVII. ROČNÍKU GRAND PRIX
MLÁDEŽE ÚŠS SEZONY 2018/2019
POVRLSKÝ RAPID
Termín: 13. 10. 2018
Místo: ZŠ a MŠ Povrly, 5. května 233, jídelna, učebny
Časový plán: prezence:

8:30 – 10:00
1. – 7. kolo:

zahájení 10:00
10:15 – 17:20

Vyhlášení výsledků: 17:20 – 17:40
Kategorie: dorostenci (2000 a ml.), starší žáci (2004 a ml.),
mladší žáci (2008 a ml). Každá kategorie hraje samostatný turnaj.
Právo účasti: registrovaní i neregistrovaní šachisté
Systém hry: 7 kol švýcarským systémem, při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí střední
buchholz, buchholz, progres, počet výher, vzájemný zápas, los.
Tempo hry: 2 x 20 min. + 5 s na tah bez zápisu podle pravidel FIDE a Přílohy pravidel šachu
ŠSČR pro rapid a bleskový šach, čekací doba 15 minut
Vklad: 80 Kč, hráči z listiny talentů A 0 Kč, z B a juniorské 25 Kč, z listiny nadějí 25 Kč
Ředitel turnaje: Michal Bürgermeister, Sibiřská 371, ÚL, 403 31, mob.723422799,
Mail. : michal.burgermeister@seznam.cz
Rozhodčí: Michal Babička
Přihlášky: do 12. 10. na adresu ředitele turnaje, mailem, SMS, tel. 723 422 799
Kapacita hrací místnosti je cca 90 hráčů, pořadatel nemůže zaručit účast předem
nepřihlášeným hráčům.
Ceny: poháry pro vítěze jednotlivých kategorií, medaile pro první tři hráče, diplomy pro
prvních pět hráčů, věcné ceny pro minimálně prvních deset v každé kategorii.
Doporučená spojení: vlak z ÚL do Povrlů v 8:58, z Děčína v 8:28. Po skončení turnaje
odjíždí vlak směr ÚL v 18:45 a směr Děčín v 19:12.
Další:
Po dobu turnaje bude u hrací místnosti fungovat bufet (párky, cukrovinky, nápoje). Na
každého lichého hráče je nutno přivézt šachy a digitální šachové hodiny. Vezměte si
přezůvky. Jako každoročně přichystáme malé občerstvení pro trenéry a doprovod.
Výsledky turnaje budou zaslány na zápočet rapid ELO ČR.
Na vaši účast se těší pořadatelé TJ ŠACHY POVRLY.

